
             
 

 

 

Zavod za turizem in razvoj Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva želi prispevati k razvoju 

socialnega podjetništva in v ta namen organizira  v sodelovanju z RA Sinergijio v okviru projekta Skupaj 

pod eno streho 6 dogodkov na temo 

 

SOCIALNO PODJETNIŠTVO 

 

Vabljeni ste vsi, ki se želite podati na pot podjetništva in ki čutite, da je ustvarjati in spreminjati svet 

mogoče tudi z odgovornostjo do soljudi in narave. Da je to možno, nam bo pokazalo šest primerov 

najboljše prakse iz cele Slovenije, in sicer: 

 

Mojca Makovec Haložan, Hudo 

Mojca Žganec Metelko, Knof 

Teja Lovrec, Kooperative Dame 

Katja Beck Kos, Rajzefiber 

Marinka Vovk, Tehnološki center za aplikativno ekologijo 

Natalija Švab, Kmetija Švab 

 

 

Istočasno želimo celovito predstaviti vzpostavitev socialnih podjetij, od ustanovitve do financiranja. 

Zato bo vsak dogodek posvečen naslednji temi: 

 

A. 16.2.2021 ob 9.00 uri, Socialna podjetja – kaj, kdo, kje in kako?; predavatelj g. Matej Tisaj 

B. 17.2.2021 ob 9.00 uri, Smisel ustanavljanja in pravne oblike socialnih podjetij; predavatelj           

g. Žiga Dobnikar 

C. 19.2.2021 ob 9.00 uri, Umestitev socialnega podjetništva v regiji in širše; predavatelj                      

g. Žiga Dobnikar 

D. 22.2.2021 ob 9.00 uri, Tool kit - Priročnik za socialno podjetništvo; predavatelj g. Kristjan 

Šadl            

E. 24.2.2021 ob 9.00 uri, Vodenje in financiranje socialnega podjetja; predavatelj ga. Jerica 

Lorenci 

F. 26.2.2021 ob 9.00 uri, Vloga socialnega podjetja v okolju; predavatelj g. Štefan Simončič 

 



             
 

 

 

Vse delavnice bodo izvedene kot webinarji in sicer preko spletne aplikacije Zoom. Predlagamo, da se 

povežete nekoliko prej, da lahko preverite delovanje zvoka in video povezave. 

 

Za udeležbo na posamezni delavnici sledite povezavi: https://us02web.zoom.us/j/2668573002, 

meeting ID: 266 857 3002. Povezavo in ostale aktualne informacije najdete tudi na Facebook straneh  

https://www.facebook.com/zavodzaturizeminrazvoj in 

https://www.facebook.com/razvojnaagencija.sinergija . 

 

Vabljeni, da sodelujete z vprašanji ali komentarji bodisi preko pogovornega okna, ali se, če boste imeli 

vprašanje, preprosto priklopite (zvok in/ali kamero). 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Rok Petje, v.d. direktorja 

 

 

 

Pojasnilo glede varstva osebnih podatkov: 

Če boste tekom webinarja razkrili kakšne svoje osebne podatke (npr. z vašo podobo preko spletne kamere, z 

vpisom osebnih podatkov v pogovornem oknu, itd.) upoštevajte, da bodo ti podatki vidni tudi ostalim 

udeležencem in bodo javno objavljeni. Če tega ne želite, poskrbite, da do takšnega razkritja ne pride (npr. ne 

vključite videokamere, uporabite ime organizacije in ne vaše osebno ime). Če boste kljub temu v webinarju 

razkrili svoje osebne podatke, bomo šteli, da z njihovo javno objavo na spletu soglašate. Podatke o organizacijah, 

ki se bodo udeležile webinarja, bomo v okviru poročila posredovali sofinancerju LAS Pri dobrih ljudeh 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
 Evropskega sklada za regionalni razvoj.« 
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